
НЕХТУВАННЯ МІСІЄЮ, НЕБЕЗПЕКА МІСІЇ, ПЛІД МІСІЇ! 
ДІЇ Ч6:1-7 

 
ПОВТОРНА ШАПКА! 
Петро проповідував п'ять разів до цього моменту: 

1. Ч1:15-26 

2. Ч2:14-36 

3. Ч3:12-26 

4. Ч4:8-12 

5. Ч5:29-42 

(Буде 8 проповідей Петра - Ч1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-48; 11:4-18; + 

15:7-11) 
 
Апостоли сповнені і продовжують сміливо говорити!  Ч4:31 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Нехтують!  Джоан Роулінг ат її найнижчий відплив, була безробітною, матір'ю-одиначкою і 

в депресії настільки важкою, що часом вона думала про самогубство.  У поєднанні зі 

своїм важким фінансовим становищем Роулінг довелося покладатися на соціальні виплати, 

щоб вижити.  Чому її твори були відхилені, серед причин відмови були  занадто умовні, 

занадто довгі, занадто дивні або занадто старомодні.  Однак до 2012 року відсутність 

грошей більше не була проблемою, Forbes дійшла висновку, що вона більше не є мільярдером 

через свої благодійні пожертви та високі податки у Великобританії.  Вона була названа 

найбільш високооплачуваним автором у світі за версією Forbes у 2008, 2017 та 2019 

роках. 

 

КОНФЛІКТ МІЖ ЕЛЛІНІСТАМИ ТА ЄВРЕЯМИ!  В1-2 

Одна з цілей Луки при написанні Книги Дії апостолів полягає в тому, щоб розповісти історію 

про дивовижне зростання Церкви в роки після того, як Ісус залишив землю і послав Свого 

Духа, щоб дати силу Своєму народові (Дії Ч. 1, 8).  Ви можете побачити це, якщо помітите, 

як часто він висвітлює зростання Церкви. Наприклад, в: 

 

Церква в Єрусалимі спочатку була: 

1. 120 осіб - ЧС, 1:15 

2. потім 3120 осіб - ЧС2:41 

3. потім 3120+ осіб - ЧС2:47 

4. потім 5000 чоловіків, напевно, що-небудь з 5000 - 10 000 чоловік - Ch4:4 

5. тоді люди стають християнами щодня, безпрецедентним чином – Ч5,14!  15 000+ 

можливо!  (В Єрусалимі та Юдеї) 

6. потім «Отже, церква по всій Юдеї, Галілеї та Самарії мала мир і будувалася.  І йдучи в 

страху Господньому і в утіші Святого Духа, воно примножилося».  (В Юдеї, Галілеї та 

Самарії)  - Ч9:31 

7. тоді "І слово Господнє поширилося по всьому регіону". (В районі Пісідії) - Ч13:49 

8. потім "Так церкви зміцнилися у вірі, і вони щодня збільшувалися в кількості". (В 



районі Галатії) - Ч16:5 

9. потім "Отже, слово Господа продовжувало зростати і могутньо перемагати". (В Ефесі) 

- Ч19:20 

 

Це був дивовижний рух, сповнений надприродної енергійності.  Але це було не чисто!  Окрім 

документування зростання християнського руху в перші роки, мета Луки також полягає 

в тому, щоб показати нам, як це відбувалося і як були подолані різні загрози для Церкви 

та перешкоди на шляху до зростання.  Так, наприклад, 

 
Дії Ч5: 1-11 - В єрусалимському русі були подібні брехливі Ананії та Сапфіри 

 

Дії Ч8:13-24 - жадібний до влади Симон, маг у самарянському русі 

 

Дії Ч13:13; Ч15:38 - боязкий, відступаючий Іван Марк у місіонерській групі 

 

Дії Ч18: 24-28 - доктринально заплутаний Аполлон в азіатському русі 

 

Дії Ч19:18 - сповідують християн в Ефесі, які деякий час приховували свою чорну магію. 

 

Ось про що цей уривок!  Вона починається і закінчується посиланням на зростання.  «Тепер 

у ці дні, коли учнів збільшувалося в кількості ....(Дії Ч. 6, 1)».  «І слово Боже продовжувало 

збільшуватися, і кількість учнів значно збільшилася в Єрусалимі, і багато священиків стали 

слухняними вірі» (Дії Ч. 6, 7).   

Те, що ми затиснули між цими двома заявами, є загрозою для християнського зростання 

та історією про те, як воно було подолано.  Отже, суть тексту полягає в тому, щоб навчити 

нас, як зростання Церкви знаходиться під загрозою і як подолати загрозу. 

 

Перша частина - це конфлікт між елліністами (грекомовними євреями) і євреями (іврит - або 

арамейськомовні євреї), і, як наслідок, неспроможність Церкви піклуватися про вдів 

елліністів.  Ви бачите це у вірші 1: «Скарга елліністів виникла проти євреїв, тому що їхні 

вдови нехтували в щоденному розподілі». 

Отже, існує певна культурна чи етнічна напруженість у євангельській спільноті в Єрусалимі.  

Можливо, вже в Єрусалимі було два рухи, розділені за мовними лініями (так само, як 

існували елліністичні синагоги в Єрусалимі та гебрайські синагоги (Дії Ч. 6, 9).  І одним із 

результатів цього культурного та етнічного поділу було те, що система, розроблена ще в Дії 

Ч2:45 + Ч4:35,  щоб піклуватися про бідних, не працювала на групу меншин у Церкві.  

Якби це продовжувалося, то християни зневірилися б, і слава Христа була б затьмарена в 

очах світу, і рух зазнав би серйозної невдачі.  Це перша частина загрози поширенню 

"Слова". 

Інша частина загрози руху полягає в тому, що сталося б, якби перша частина була 

вирішена неправильним чином.   Ви можете чітко побачити це у вірші 2.  І дванадцять 

викликали всю кількість учнів і сказали: "Не правильно, щоб ми відмовлялися від проповіді 

слова Божого, щоб сервірувати столи".  Лука дає нам чітку вказівку на те, що спокуса зробити 



це є головною загрозою для руху.  Те, як він дає нам цю вказівку, є зв'язком, який він 

встановлює між "словом Бога" у вірші 2 та "словом Бога" у вірші 7.  У вірші 2 він цитує 

апостолів, кажучи, що залишити "слово Боже" було б серйозною помилкою.  І у вірші 7 він 

повідомляє про ефект не залишення Слова Божого: «І слово Боже (зверніть увагу на 

посилання) збільшилося, і кількість учнів значно збільшилася». 

Іншими словами, його думка полягає в тому, що «Слово Боже» постійно поширювалося і 

приносило плоди, тому що апостоли не зробили стратегічної помилки, залишивши свою 

увагу на «Слові», щоб вирішити нагальну проблему.  Головною загрозою для руху, вчить нас 

Лука, є те, що загрожує служінню Слову.  І в цьому випадку це було б щось дуже хороше, 

що загрожувало йому, а не щось погане! 

Отже, загроза мала дві частини: 

1.  Конфлікт, який призвів до нехтування вдовами 
2.  Небезпека вирішення цієї проблеми недалекоглядним способом, який би відвернув 

апостолів від служіння Слову Божому і молитви. 
 

КОНФЛІКТ МІЖ ЕЛЛІНІСТАМИ І ЄВРЕЯМИ СКЛАВСЯ!  V3-6 

Бог привів апостолів подолати обидві частини загрози, не розігруючи їх один проти одного.  

У вірші 3 апостоли доручили Церкві призначити сімох елліністичних лідерів (ми знаємо, що 

вони були елліністами зі своїх грецьких імен), які були сповнені Духа і мудрості, щоб 

подбати про цю потребу.  Вони делегували.  І апостоли продовжували присвячувати себе 

служінню Слову і молитві (в. 4).  Уважно подивіться на стратегію апостолів, вони 

організували: 

1. v2 Зібрання!  Церковні збори! 

2. v3 ви вибираєте!  Члени, залучені (згромаджені!), вибирають зі своїх! 

3. v3 Хороша репутація (думка) – перевірено! 

4. v3 сповнений Духа (народжений знову!) 

5. v3 повний мудрості (дар ведений!) 

6. v3 ми призначимо (схвалимо і наглядаємо за старійшинами!) 

7. v5 це порадувало всю Церкву (єдність!) 

8. v6 Покладання рук на службу! (молитовно!) 

КОНФЛІКТ МІЖ ЕЛЛІНІСТАМИ І ЄВРЕЯМИ СВЯТКУВАЛИ!  V7 

Між християнами та священиками виник конфлікт, згідно з «Новим біблійним словником» 

(pg961) «У корені цей конфлікт виник через християнське переконання та підозру євреїв, що 

життя, смерть, воскресіння та вознесіння Ісуса сплюндрували затемнення, якщо ні, то 



руйнування старих священичих споруд.  Власне вчення Ісуса поставило його в основу нової 

сакердольної (що стосується священиків) структури: «тут є щось більше, ніж храм» (Мт. 12, 

6). "Зруйнуйте цей храм, і через три дні я підніму його" (Іван Гл. 2, 19); "Бо Син Людський 

також прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб служити, і віддати своє життя як 

викуп за багатьох" (Марк Гл. 10, 45)". 

З письменників NT саме автор євреїв бере в руки ці нитки і вплітає їх у різнобарвну тканину.  

У своїй пристрасті довести, що християнська віра перевершує, дійсно, замінила зразки 

поклоніння ОТ, євреї наполегливо наполягають на своєму твердженні, що Ісус був 

призначений Богом (Гл. 5, 5-10) новим, істинним первосвящеником, який нарешті може 

впоратися з людським гріхом. 

Лука святкує це рішення.  Про вдів піклувалися, і служіння Слову Божому не було покинуто.  

Обидва вони були надзвичайно важливими.  Або це могло підірвати Церкву і покласти край її 

дивовижному зростанню.  Рішенням стало різноманіття дарів і покликань. Рішенням став 

новий вид командної роботи в Тілі Христовому.  Лука святкує торжество Церкви над цією 

загрозою, показуючи її дію у вірші 7: "І слово Боже (яке не було покинуте) продовжувало 

збільшуватися, і кількість учнів значно збільшилася в Єрусалимі, і багато священиків стали 

слухняними вірі".  Лука святкує, що тріумф над цією внутрішньою проблемою призвів до 

нового прориву в євангелізаційній силі.  Тепер навіть священики, які були настільки 

ворожими (Дії Ч. 4, 1), реагують на Слово Боже і підкоряються вірі.  Церква була 

випробувана.  Вона пройшла випробування, піклуючись про вдів і охороняючи Слово.  І Бог 

вшанував це торжество новою силою і плідністю. 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Як ми можемо застосувати це до нашого контексту? 
Наскільки добре ми бачимо і реагуємо на бідних у нашій власній євангельській спільноті? 
Чи є щось, що загрожує «служінню Слова»? 
 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%204.1

